COMMONWEALTH DE MASSACHUSETTS,
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE
AUDIÊNCIA DE COMENTÁRIOS PÚBLICOS
D.P.U. 19-80
NSTAR Electric Company, nome fantasia Eversource Energy
Fica aqui protocolado aviso de que, no dia 26 de junho de 2019, a NSTAR Electric Company, com
nome comercial Eversource Energy (“Eversource” ou a “Empresa”), protocolou uma petição junto
ao Departamento of Public Utilities (Departamento de Serviços Públicos, “Departamento”), e
acordo com as disposições da G.L. c. 164, § 72, para aprovação para construir e operar uma nova
linha de transmissão de 115 kilovolt (“kV”) de 3,3 milhas [5,3 km] dentro de uma faixa de domínio
da empresa (right-of-way, “ROW”) entre a Shootflying Hill Road e a Barnstable Switching
Station, ambas no município de Barnstable, Massachusetts (o “Projeto”). A Petição foi entregue
conforme D.P.U. 19-80. O Departamento analisará o Projeto para determinar se a nova linha de
transmissão aérea de 115 kV proposta é necessária, atende às necessidades públicas e é de
interesse público.
O Departamento conduzirá uma audiência para receber comentário público sobre o Projeto
às 19h do dia 4 de novembro de 2019, no Knight Hall em Barnstable High School, 744 West
Main Street, Hyannis, MA 02601.
Na audiência para comentários públicos, a Empresa apresentará uma descrição geral do projeto
proposto. Autoridades públicas e os participantes presentes na audiência terão a oportunidade de
fazer perguntas e comentários sobre o Projeto proposto. A audiência para comentários públicos
será registrada por um relator do tribunal. O público também pode inserir comentários junto à
Responsável pela Audiência até 18 de novembro de 2019 nos endereços físicos ou de e-mail
informados abaixo. Para registrar comentários, consulte a Seção denominada “Instruções para
registro”, no final desta Notificação.
Projeto de Confiabilidade de Barnstable
A Empresa propõe: (1) a relocação de uma linha de transmissão de 115-kV existente em 28
estruturas monopolares recém-construídas numa extensão de 3,3 milhas [5,3 km] de uma ROW da
Eversource entre a Shootflying Hill Road e a Barnstable Switching Station em 52 Communication
Way (“ROW 343”); e (2) a instalação de aproximadamente 0,5 milha de Fio Terra por Cabo
Óptico em estruturas de transmissão existentes no decorrer de uma ROW elétrica adjacente à oeste
da Shootflying Hill Road (“ROW 345”). A Eversource propõe que o Projeto aumente a
confiabilidade do sistema de transmissão elétrica de 115-kV da Empresa e prevenir possíveis
interrupções do fornecimento de energia.
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Análise Pública das Petições da Empresa
Cópias da Petição da Empresa também estarão disponíveis para inspeção pública em cópias físicas
nos seguintes locais, no máximo catorze dias antes da audiência pública:
•
•
•
•

Department of Public Utilities, One South Station, 5th Floor, Boston, MA 02110;
Town of Barnstable, Town Clerk's Office, 367 Main Street, Hyannis MA 02601;
Sturgis Library, 3090 Main Street, Barnstable, MA 02630; e
Whelden Memorial Library, 2401 Meetinghouse Way, West Barnstable, MA 02668

A Petição da Empresa, bem como o registro completo do processo estará disponível no Site do
Departamento em https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/19-80. Para
solicitar materiais em formatos acessíveis (em Braille, letras grandes, arquivos eletrônicos ou em
áudio) para pessoas com deficiências, entre em contato com o coordenador da ADA do
Departamento no DPUADACoordinator@mass.gov ou ligue para (617) 305-3500.
Intervenção e participação
Indivíduos ou grupos que queiram participar das deliberações do Departamento, além de fazer
comentários durante a audiência, poderão buscar intervir como parte ou participar como
participante limitado. A intervenção como parte permite que a pessoa física ou jurídica participe da
fase probatória deste processo, incluindo audiências probatórias em Boston, e inclui o direito de
recorrer de uma decisão final. O participante limitado poderá receber muitos dos documentos que
serão apresentados ao Departamento e pode apresentar argumentos por escrito ao Departamento,
após concluídas as audiências probatórias. Contudo, um(a) participante limitado(a) não pode
participar da fase de evidências do processo e não tem direito de apelação quanto à decisão.
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Qualquer pessoa interessada em intervir como parte ou participar deste processo como participante
limitado deve protocolar uma petição por escrito junto à Responsável pela Audiência até 18 de
novembro de 2019. A Petição deve atender os requisitos de prazo e conteúdo da 220 CMR 1.03, as
regras de processo do Departamento, incluindo a solicitação de que uma petição de intervenção
deve declarar a forma como o(a) autor(a) da petição é “substancial e especialmente afetado(a)”
pelo Projeto proposto da Empresa. Os regulamentos relativos à intervenção e participação limitada
podem
ser
encontrados
no
site
do
Departamento
no:
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case.
Instruções para registro
Um comentário ou uma petição por escrito referentes às petições da Empresa, ou uma petição para
intervir ou participar como participante limitado devem ser registrados em três locais:
Primeiro, a petição ou o comentário deve ser protocolado em cópia física junto à
Responsável pela Audiência, Donna Sharkey, Department of Public Utilities, One South
Station, Boston, MA 02110, no máximo até o final do dia útil (17h) de quarta-feira, 18 de
novembro de 2019.
Segundo, o comentário ou a petição por escrito deve ser protocolado junto ao Departamento em
formato digital anexo a um e-mail enviado para dpu.efiling@mass.gov e
donna.sharkey@mass.gov. O texto do e-mail deve especificar: (1) o número do processo (D.P.U.
19-80); (2) o nome da pessoa física ou jurídica que esteja protocolando a petição; e (3) uma breve
descrição do documento. O registro eletrônico deve também incluir o nome, título e número de
telefone de uma pessoa para contato, para eventuais esclarecimentos sobre o protocolo da petição.
Em terceiro lugar, deve ser enviado um comentário por escrito ou uma petição em cópia física e
eletrônica ao advogado da Empresa, David S. Rosenzweig, Esq., Keegan Werlin LLP, 99 High
Street, Suite 2900, Boston, MA 02110; drosen@keeganwerlin.com.
Acomodações razoáveis para pessoas com deficiências estarão disponíveis mediante solicitação.
Inclua uma descrição da acomodação de que você precisa, incluindo o máximo de detalhes
possível. Inclua, também, uma forma de entrarmos em contato com você, caso precisemos de mais
informações. Por favor, faça isso com o máximo de antecedência possível. Os pedidos de última
hora serão aceitos, mas pode ocorrer de não poderem ser atendidos. Entre em contato com o
coordenador da ADA do Departamento pelo e-mail DPUADACoordinator@mass.gov ou pelo
telefone (617) 305-3500.
Os serviços de interpretação para pessoas com proficiência limitada em inglês estarão disponíveis
mediante solicitação, conforme adequado, através do processo. Inclua na sua solicitação o idioma
necessário e uma maneira de entrarmos em contato com você caso precisemos de mais
informações. Por favor, faça isso com o máximo de antecedência possível e até 28 de outubro de
2019, se possível. Entre em contato com a Responsável pela Audiência para assistência
(informações de contato abaixo).
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Para mais informações sobre esta Notificação, inclusive informações sobre intervenção ou
participação no processo, entre em contato com o Responsável pela Audiência no endereço ou
telefone abaixo:
Donna Sharkey, Responsável pela Audiência
Department of Public Utilities [Departamento de Serviços Públicos]
One South Station
Boston, MA 02110 - EUA
617-305-3625
donna.sharkey@mass.gov
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